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89. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela predlog novele Zakona o visokem šolstvu
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu in ga pošilja Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku.
Novela Zakona o visokem šolstvu se dotika tistih ključnih elementov slovenskega
visokošolskega sistema, katerih spremembe bodo pozitivno vplivale na odpravo ključnih
strukturnih neskladij, ki imajo dolgoročne posledice na zagotavljanje finančne vzdržnosti in
učinkovitosti ter kakovosti in odprtosti visokošolskega sistema v Sloveniji.
Z novelo se zasleduje šest ciljev, ki so ključne predpostavke sodobnega in odzivnega
visokošolskega sistema, kot ga določa tudi Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020, in
sicer vzpostavitev predvidljivega in stabilnega sistema financiranja visokega šolstva, odprtost
sistema v mednarodno okolje (odprtost navzven in navznoter), prilagodljivost sistema oz.
povečanje fleksibilnosti študijskih programov, vzpostavitev inkluzivnega sistema upravljanja
visokošolskih zavodov, spremljanje zaposljivosti diplomantov in zmanjšanje osipništva
študentov, hitro vključevanje na trg delovne sile in skrajševanje časa študija.
Skupna točka vseh ključnih ciljev je spodbujanje in vzpostavljanje kakovosti visokošolskih
zavodov, temelječe na pedagoški in raziskovalni odličnosti, sodelovanju z zunanjim okoljem ter
vpetosti v mednarodne tokove in hkrati večja avtonomija.
Vir: MIZŠ

Vlada določila besedilo predloga Zakona o dimnikarskih storitvah
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o dimnikarskih storitvah in ga posreduje v
obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.
Novost predlaganega sistema za dimnikarje v licenčnem sistemu je, da ne bodo več omejeni
na območja. Že obstoječi izvajalci bodo lahko nadaljevali dejavnost, če bodo izpolnjevali
predpisane pogoje, ki jih določa predlog zakona. Prednost je tudi, da nov sistem pomeni
priložnost za tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da (ob izpolnjevanju pogojev)
lahko vstopijo vanjo. Novosti za uporabnika dimnikarskih storitev so možnost izbire
dimnikarske družbe, cenovna konkurenčnost storitev (določene bodo najvišje dovoljene cene
storitev) in predvidena višja kakovost storitev.
Uporabniku dimnikarskih storitev je treba omogočiti izbiro dimnikarske družbe, kar je mogoče
zagotoviti z uvedbo licenčnega sistema. Licenco bodo dimnikarju podeljevale in odvzemale
upravne enote. Licenca ne bo krajevno omejena, veljala bo za celotno območje Slovenije in ne
bo časovno omejena. Novi zakon ureja tudi inšpekcijski nadzor in strukturo cen, ki je
maksimirana.

Skladno s predlogom zakona dimnikarske storitve izvajajo dimnikarji, opravljajo pa dimnikarske
družbe. Obveznosti dimnikarjev oziroma dimnikarskih družb se od obstoječe ureditve bistveno
ne spreminjajo. Njihove naloge obsegajo pregledovanje naprave v predpisanem obsegu in na
predpisan način, izdajanje zapisnikov o opravljenih storitvah, seznanjanje uporabnika male
kurilne naprave z morebitnimi nepravilnostmi in predlaganje odprave ugotovljenih napak ter
vpisovanje malih kurilnih naprav in storitev v evidenco. Obveznost za dimnikarja je obnavljanje
znanja z izobraževanjem. Predlog zakona pa določa tudi obveznosti uporabnika dimnikarskih
storitev, ki so obveznost izbire dimnikarske družbe, dopustitev pregleda male kurilne naprave v
predpisanih tokih in na predpisan način, hramba zapisnikov o pregledu in odprava morebitnih
ugotovljenih napak.
Predlagani sistem prek določitve najvišje dovoljene cene dimnikarskih storitev naslavlja tudi
vprašanji motenj na trgu pri gibanju cen in cenovne dostopnosti dimnikarskih storitev. Mnenje
predlagatelja je namreč, da je ureditev, ki določa maksimirano ceno urne postavke, nujna, saj
gre za opravljanje storitev, ki so obvezne. Obveznost storitve lahko privede do večjih odstopanj
v zaračunanih zneskih za opravljene dimnikarske storitve uporabnikom.
Obstoječa koncesijska ureditev se je izkazala tudi za administrativno zelo zahtevno, saj sta
podeljevanje in odvzem koncesij izredno dolgotrajna. Zmanjšanje upravnih postopkov bo
omogočilo večje posvečanje nadzoru in prenovi predpisov na tem področju. V koncesijskem
sistemu je hkrati možen pojav praznih območij zaradi odvzema koncesij, saj med časom, ko je
koncesija odvzeta in nova podeljena (ki praviloma, upoštevajoč vse roke, vezane na upravni
postopek, ni kratek), na območju ni izvajalca, ki bi ga uporabniki lahko poklicali, česar pa v
primeru licenčnega sistema ni.
V izogib izvajanju dimnikarskih storitev na trgu je MOP konec leta 2015 pripravil spremembe
Zakona o varstvu okolja (ZVO- 1H), ki ga je državni zbor sprejel decembra 2015 in je podaljšal
obstoječ (koncesijski) sistem za eno leto, do 31. 12. 2016.
Vir: MOP

Vlada o predlogu novele Zakona o državni upravi
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državni upravi in ga posreduje Državnemu zboru RS.
Cilj novele je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih ministrstev,
zagotovitev pravne podlage za vzpostavitev elektronskega centralnega imenika in
zagotavljanje gospodarnosti, preglednosti in koordiniranega ravnanja na področju nepremičnin
ter izboljšanje in racionalizacija upravljanja z nepremičnim premoženjem države.
Novela prinaša dopolnitev delovnega področja MGRT z delovnim področjem pokopališke in
pogrebne dejavnosti, pri čemer ne gre za določitev novega delovnega področja, ampak le
ureditev obstoječega stanja, saj ministrstvo naloge s tega delovnega področja dejansko že
opravlja.
Na MP se prenaša pristojnosti na področju sistemskega urejanja omejevanja korupcije, v
okviru delovnega področja MP pa se določi tudi pristojnost za področje organizacije in statusa
varuha človekovih pravic ter preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih
pravic in svoboščin.
Prenaša se pristojnost področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti
MIZŠ v MJU (naloge s področja delovanja javnega zavoda Arnes ostanejo na MIZŠ, razen v
delu, ki se nanaša na področje informacijske družbe). V okviru delovnega področja MJU se
določa tudi pristojnosti zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov ter
centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.
MJU je v državni upravi pristojen za upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture,
razvoj skupnih informacijskih rešitev ter njihovo tehnološko, procesno in organizacijsko

skladnost s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom, izvajanje enotne
informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov na teh
področjih. V državni upravi poteka proces centralizacije nalog na področju informatike,
standardizacije elektronskih storitev, informacijske opreme in procesov ter konsolidacije. MJU
je v letu 2015 vzpostavil Državni računalniški oblak, ki prinaša učinke glede učinkovitejšega in
racionalnejšega upravljanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture in poenotenja storitev,
do boljše povezanosti programskih rešitev med ministrstvi in organi. To je bil v letu 2015
največji projekt na področju informatike v državi. Rezultati projektnih aktivnosti so tudi podlaga
za začetek reorganizacije informatike v državni upravi, ki je skupaj s prenovo omrežja HKOM
njen investicijski steber. Ena od storitev za dvig učinkovitosti IT v državni upravi je vzpostavitev
centralnega imenika, ki je zdaj razdrobljen na številne posamične imenike organov državne
uprave. Ministrstva in organi v okviru IT težko sodelujejo in se odločajo za povezovanja na
dvostranski ravni. Za zagotavljanje učinkovitejšega povezovanja in sodelovanja med ministrstvi
in drugimi organi se vpeljuje centralni imenik. MJU bo vzpostavil skupno infrastrukturo, na
katero je mogoče preseliti storitve za uporabnike državnih organov v centralni imenik.
S predlagano dopolnitvijo se zaradi posebne narave iz procesa centralizacije ravnanja z
nepremičnim premoženjem izločijo stanovanja in počitniške enote, ki so v upravljanju
Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za obrambo in nepremičnine, ki sestavljajo
komplekse, ki se uporabljajo za protokolarne dogodke.
Vir: MJU

Vlada sprejela informacijo za pripravo sprememb proračuna 2017 in predloga proračuna
2018
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Informacijo za pripravo predloga sprememb
proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in predloga proračuna Republike Slovenije za leto
2018.
Z uveljavitvijo Zakona o fiskalnem pravilu se je postopek priprave državnega proračuna
spremenil. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do
2019, ki ga je sprejel Državni zbor, določa za državni proračun:
• za leto 2017 najvišji obseg izdatkov v višini 9.527 mio evrov in ciljni saldo - 1,7 % BDP;
• za leto 2018 najvišji obseg izdatkov v višini 9.573 mio evrov in ciljni saldo - 0,9 % BDP.
Pri pripravi razreza pravic porabe po predlagateljih finančnih načrtov je treba poleg tega
upoštevati tudi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (t. i. INOP), v katerem so za leti 2017 in
2018 že načrtovane pravice porabe sredstev Evropske unije za izvajanje evropske kohezijske
politike po neposrednih proračunskih uporabnikih.
Po predlaganem Terminskem načrtu priprave predloga državnega proračuna za leto 2017 in
predloga državnega proračuna za leto 2018, v katerem so načrtovane proračunske aktivnosti
in roki, je načrtovano, da bi vlada konec junija 2016 določila razrez proračunskih izdatkov po
predlagateljih finančnih načrtov (PFN), nakar bi do konca julija 2016 pripravili finančne načrte.
V tem obdobju naj bi bila izvedena tudi usklajevanja med predlagatelji finančnih načrtov in
ministrstvom za finance. Po izvedbi še drugih proračunskih aktivnosti naj bi vlada predlog
sprememb proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018 obravnavala
29. septembra 2016, kajti 1. oktober 2016 je zakonsko postavljen rok za vložitev predloga
proračuna Državnemu zboru RS.
Vir: MF

Vlada sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 določa, da se
spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim in občinskim dolgom, ki zapadejo v
plačilo v prihodnjih proračunskih letih, vključno s spremembami, nastalimi pri ponovnem
odkupu vrednostnih papirjev na trgu s premijo ali diskontom na neodplačano glavnico,
prevzem dolga, konverzije terjatev v kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatev, naložbe
prostih denarnih sredstev na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu Zakona o javnih
financah (ZJF), in naložbe denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)
države oziroma občine v centralno banko, banke in hranilnice, naložbe EZR države v državne
zakladnice držav Ekonomske in monetarne unije, nakupe zakladnih menic ter vloge v sistemu
EZR države oziroma občine izkazujejo samo v bilanci stanja. Ker je iz omenjene določbe
mogoče razumeti, da je izjema pri evidentiranju sprememb, nastalih pri upravljanju z državnim
dolgom, vključno s spremembami, nastalimi pri ponovnem odkupu vrednostnih papirjev s
premijo ali diskontom na neodplačano glavnico, dovoljena za vse transakcije upravljanja z
državnim dolgom, se s predlagano spremembo v prvem odstavku 8. člena ZIPRS1617
tovrstno evidentiranje omejuje zgolj na takšna upravljanja z državnim dolgom, pri katerih je
mogoče transakcijo izvesti brez denarnega toka.
Ker Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), ki je bil sprejet po uveljavitvi ZIPRS1617, v
petem odstavku 30. člena določa, da Republika Slovenija zagotovi sredstva za namen iz
tretjega odstavka tega člena z dodatnim zadolževanjem na način, kot to določa zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna za posamezno leto, je treba ZIPRS1617 dopolniti z določbo, po kateri
se bo država lahko dodatno zadolžila v primeru nastanka primera iz tretjega odstavka 30.
člena ZSJV.
Ob pripravi ZIPRS1617 prav tako še ni bil sprejet Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti
Republike Slovenije (ZGGLRS). V izogib nenamenski porabi sredstev od razpolaganja z
državnimi gozdovi in od letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov se ZIPRS1617
dopolni še s tem proračunskim skladom in namenskimi prejemki.
Nadalje se iz razloga za spodbujanje investicij v državi določa nov namenski prihodek od
izplačil dividend elektrogospodarstva, ki pripadajo proračunu Republike Slovenije, saj se
utemeljeno pričakuje, da bodo navedeni prihodki bistveno višji od načrtovanih v proračunu.
Omogoča se prerazporejanje na postavke 230102- Sredstva za množične migracije, med njimi
in z njih, saj se le na ta način lahko vsa sredstva za množične migracije prikažejo v okviru
istega podprograma.
Nemožnost prerazporejanja pravic porabe med nameni, za katere se država lahko po 12.
členu ZIPRS1617 zadolžuje, ni smiselno. Z dopolnitvijo drugega odstavka 28. člena se
omogoča prerazporejanje med postavkami v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, postavkami v
politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in postavkami v
politiki 24 – Plačilo v EU.
Nadalje se v 32. členu dodaja nov odstavek, ki omogoča občinam daljši rok za vračilo sredstev
kohezijske politike v proračun države v primerih izrečenega finančnega popravka. Podaljšanje
roka iz 30. dne na največ 90 dni je smiselna, saj v primeru večjih korekcij občine v 30 dneh
niso sposobne zagotoviti sredstev. 90 dnevni plačilni rok pa jim omogoča, da v tem obdobju
izpeljejo postopek zadolžitve v kolikor je to potrebno ali pa sprejmejo rebalans proračuna
občine.
Nadalje se s predlaganim zakonom ustanavlja nov proračunski sklad na podlagi sprejetega
ZGGLRS, za občine pa se določa nov namen za katerega se lahko zadolžijo nad obsegom, ki
ga določa zakon, ki ureja financiranje občin.

S predlagani zakonom se:
• jasneje določa izjema pri evidentiranju sprememb nastalih pri upravljanju z državnim
dolgom, pri tem pa je navedena izjema dovoljena le za transakcije upravljanja z
državnim dolgom, pri katerih je mogoče transakcijo izvesti brez denarnega toka;
• določa ustrezna pravna podlaga, ki bo omogočila izvedbo 30. člena Zakona o sistemu
jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16) v skladu s katerim Republika Slovenija
zagotovi sredstva z dodatnim zadolževanjem, če jih ne more zagotoviti sklad;
• jasneje opredeljuje predmet preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne
20.12.2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), ki je celoten
zahtevek za izplačilo, v okviru katerega se preverja pravilnost, točnost in zakonitost
izdatkov, ki jih upravičenec uveljavlja;
• pripoznata se nova namenska prihodka, in sicer eden na podlagi letos sprejetega
Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16)
in drugi, ki je določen na podlagi utemeljeno pričakovanih večjih vplačil dividend v
proračun države, ki se bo porabil za izgradnjo infrastrukture na področju
elektrogospodarstva;
• omogoča se prerazporejanje na postavke 230102- Sredstva za množične migracije,
med njimi in z njih;
• določa plačilni rok 90 dni za vračilo sredstev kohezijske politike, na podlagi izrečenega
finančnega popravka,
• pripozna se nov proračunski sklad na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16),
• določa se možnost, da se občine lahko zadolžijo za vračilo izrečenih finančnih
popravkov.
Vir: MF

Vlada se je seznanila z informacijo o stanju na področju čakalnih dob in številom
čakajočih pacientov za izbrane storitve v zdravstvu ter ukrepih in aktivnostih za njihovo
skrajševanje in posledično zmanjšanje števila čakajočih pacientov v letu 2016 ter z
uvedbo enkratnega programa "Zmanjševanje čakalnih dob in števila čakajočih
pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev"
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o stanju na področju čakalnih dob in
številom čakajočih pacientov za izbrane storitve v zdravstvu ter ukrepih in aktivnostih za
njihovo skrajševanje in posledično zmanjšanje števila čakajočih pacientov v letu 2016. Vlada
se je seznanila z uvedbo enkratnega programa "Zmanjševanje čakalnih dob in števila
čakajočih pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev", ki bo trajal do konca leta 2016.
Njegov namen je odpraviti predolge čakalne dobe, ki presegajo najdaljše dopustne čakalne
dobe, in zmanjšati število čakajočih pacientov za izbrane zdravstvene storitve.
Ministrstvo za zdravje (MZ) je v letošnjem letu izvedlo analizo zdravstvenih storitev, pri katerih
je bilo na podlagi različnih virov ugotovljeno, da je potrebno dodatno ukrepanje za skrajševanje
čakalnih dob. V skladu s prepoznanimi kriteriji, je MZ pripravil dodaten predlog ukrepov za
znižanje čakalnih dob in števila čakajočih, opredeljenih v Splošnem dogovoru za pogodbeno
leto 2016, v smislu dodelitve enkratnega povečanja programa izvajalcem, ki imajo dovoljenje
za opravljanje predlaganih storitev (koronarne angiografije s PTCA, drugi posegi na perifernem
ožilju, posegi in operacije hrbtenice, ortopedske operacije rame, artroplastika kolena, operacije
kile – odrasli, operacije raka prostate, ledvic in mehurja ter EMG). Dodatne zdravstvene
storitve v okviru enkratnega programa zmanjševanja čakalnih dob in števila čakajočih
pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev bodo javni zdravstveni zavodi vključeni v
projekt izvajali s svojimi zaposlenimi, ki bodo dodatno delo opravljali tudi izven rednega
delovnega časa na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb. Če javni zdravstveni zavodi

zdravstvenih storitev ne bodo mogli izvesti s svojimi zaposlenimi, bodo lahko na podlagi in pod
pogoji iz 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti za opravljanje posameznih zdravstvenih
storitev v okviru tega programa sklenili podjemne pogodbe z zdravstvenimi delavci, ki niso
zaposleni pri tem javnem zdravstvenem zavodu. Plačilo za opravljene zdravstvene storitve po
podjemni pogodbi bo določeno v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev višine plačila
opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava.
Vir: MZ

Vlada določila nove pravice porabe dodeljene finančne pomoči iz Solidarnostnega
sklada EU
Vlada RS se je danes na redni seji seznanila z Informacijo št. 2 o Solidarnostnem skladu EU za
zimsko ujmo februarja 2014. Določila je nove pravice porabe dodeljene finančne pomoči iz
Solidarnostnega sklada EU za leto 2016 med ministrstvi:
• Ministrstvo za infrastrukturo: 1.800.895,78 EUR
• Ministrstvo za okolje in prostor: 2.880.000,00 EUR
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 0,00 EUR
• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje: 537.770,13 EUR.
Ministrstvo za finance skladno z novimi pravicami porabe pripravi prerazporeditev razpoložljivih
pravice porabe v višini 1.510.892,87 EUR iz Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in
reševanje na Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo.
Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da najkasneje do 7. oktobra
2016 nakaže preostanek finančne pomoči iz Solidarnostnega sklada EU v višini 5.218.665,91
EUR, vključno s pripadajočimi obrestmi, na podračun proračuna Republike Slovenije.
Vlada je 29. januarja 2015, ob obravnavi Informacije o Solidarnostnem skladu EU za zimsko
ujmo februarja 2014 določila potrebne podatke in informacije, ki jih je Slovenija takoj
posredovala Evropski komisiji:
• upravičene ukrepe, katerih stroški za izvedbo so upravičeni do povračila iz sredstev
Solidarnost-nega sklada EU, in
• razdelitev izdatkov po posameznih ministrstvih, ki so pristojna za izvrševanje finančne
pomoči EU.
V skladu s spremenjeno evropsko uredbo o ustanovitvi Solidarnostnega sklada EU je
Evropska komisija 23. marca 2015 izdala Izvedbeni sklep Komisije o dodelitvi finančnega
prispevka iz Solidarnostnega sklada EU v višini 18.388.478,00 EUR. Odobreni znesek pa je na
posebni podračun, odprt pri Banki Slovenije, nakazala 8. aprila 2015.
Interventni ukrepi za odpravo posledic največje naravne nesreče, ki je prizadela samostojno
Slovenijo, so namenjeni za:
A. usposobitev infrastrukture in naprav na področju državnih cest, železnice, energetike,
lokalne infrastrukture in gozdnih cest
B. povračilo intervencijskih stroškov lokalnim skupnostim
C. izvedbo sanacijskih ukrepov v parkih, vrtovih in drevoredih, ki so kulturna dediščina.
Dodeljena sredstva iz Solidarnostnega sklada EU so namenjena kritju dela javnofinančnih
izdatkov Republike Slovenije pri odpravi posledic večje naravne nesreče v začetku leta 2014
(poplave, visok sneg in žled). Postopki pri porabi sredstev finančne pomoči EU, vključno s
prenosom teh sredstev v proračun Republike Slovenije, so opredeljeni v Usmeritvenem
navodilu, ki ga je 30. julija 2015 izdal minister MGRT. Sredstva finančnega prispevka EU je
potrebno porabiti v osemnajstih (18) mesecih od datuma nakazila s strani Evropske komisije.
Na podlagi vmesnih poročil za leto 2015, ki so jih pripravila ministrstva, pristojna za izvajanje
finančnega prispevka EU, je bil 29. decembra 2015 izveden prenos (nakazilo) sredstev v
Proračun Republike Slovenije za leto 2015 v višini 13.169.812,09 EUR na podkonto 201010 Kratkoročne obveznosti do EU iz naslova plačil EU skladov.

S strani ministrstev, pristojnih za izvajanje dodeljene finančne pomoči EU, je bila dosežena
drugačna realizacija pri uveljavitvi povračila javnih izdatkov kot je opredeljeno v sklepu Vlade
RS iz januarja 2015. Zato so bile z medresorsko uskladitvijo določene nove obveznosti
(pravice porabe) ministrstev za koriščenje preostanka finančne pomoči iz Solidarnostnega
sklada EU v višini 5.218.665,91 EUR.
Na podlagi poročil, ki jih bodo za leto 2016 pripravila ministrstva bo najkasneje do 7. oktobra
2016 izveden prenos še preostanka finančnega prispevka EU na isti podkonto proračuna
Republike Slovenije.
V nove vladnem gradivu gre za dopolnitev sklepa Vlade RS - glede na gradivo, ki je bilo
objavljeno 10. maja, tako, da so v sklepu Vlade RS eksplicitno navedene obveznosti pristojnih
ministrstev za porabo preostanka finančne pomoči EU v predpisanem roku.
Vir: MGRT

Vlada dodelila državno pomoč Polzeli, d. d.za prestrukturiranje
Vlada RS je danes na redni seji sprejela sklep, da se gospodarski družbi Polzela, d. d., dodeli
državna pomoč za prestrukturiranje v naslednji obliki in višini:
• podaljšanje poroštvene pogodbe št. 2/14-PP z dne 3.11.2014 na kreditno pogodbo
Delavske hranilnice d.d., št. 14-52-44026 z dne 6.10.2014 v višini 500.000 EUR za
obdobje 7 let.
• dolgoročni kredit v višini 800.000 EUR za obdobje 7 let z vključenim 2 letnim odlogom
plačila glavnice.
V zavarovanje vračila dodeljenega posojila se na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve zagotovi ustanovitev zastavne pravice v
korist Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na nepremičnem
premoženju družbe Polzela, tovarna nogavic, d. d. Državna pomoč se dodeli pod odložnim
pogojem, da bo državna pomoč odobrena na podlagi posamične priglasitve Evropski komisiji.
Družba je s sklepom Vlade RS z dne 28. 3. 2014 prejela pomoč za reševanje v obliki
kratkoročnega kredita v višini 500.000 evrov in poroštva RS na kratkoročni kredit v višini
500.000 evrov.
V postopku prisilne poravnave je bil kratkoročni kredit v višini 500.000 evrov konvertiran v
kapital družbe skupno s 331.982,46 evri iz naslova davka na dodano vrednost ter 90.871,12
evri iz naslova unovčenega jamstva iz danega kredita po Zakonu o jamstveni shemi Republike
Slovenije. Skupna višina konverzije je tako znašala 922.853,58 EUR.
Prisilna poravnava je bila pravnomočno potrjena 10. 3. 2015. S potrjeno prisilno poravnavo se
je spremenila lastniška struktura, ki je bila 26. 11. 2015 sledeča: DUTB, d. d., 37,71 %, RS
30,42 %, Deželna banka Slovenije 13,38 %, NKBM, d. d., 10,22 %, Hranilnica Lon 6,89 % in
ostali 1,38 %.
Evropski komisiji je bila 23. 12. 2014 priglašena pomoč za prestrukturiranje družbe. Odložni
pogoj pa je bil izpolnjen 13. 5. 2016, ko je Evropska komisija izdala soglasje.
Kot je že znano, je Evropska komisija sprejela odločitev, da so ukrepi in program
prestrukturiranja podjetja Polzela, d.d., ki je bil Evropski komisiji poslan 23. decembra 2014 in
dopolnjen 5. februarja 2015, skladni s pravili Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (Uradni list EU, 2014/C 249/01) ter
notranjega trga. Vlada RS pa je na današnji sklep to pomoč tudi potrdila.
Državna pomoč je skladna s Politiko dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah, ki jo
vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in je javno objavljena na spletni strani
ministrstva.

Vir: MGRT

Vlada o Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih
javnih uslužbencev za delo v tujini
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih
javnih uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini je posledica sprememb nabora delovnih mest za delo v tujini. Gre
za funkcije, delovna mesta in nazive, stopnje nominalnih osnov in tarifne razrede, ki doslej niso
bili navedeni, in to za celoten javni sektor.
Spreminja se tudi del uredbe glede Indeksa življenjskih stroškov Organizacije združenih
narodov. Spremembo preglednice indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje
zadeve, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra.
Med dopolnitvami se del nanaša tudi na učitelje v tujini, in sicer na plačo, ki jo prejemajo v
času enomesečnega izpopolnjevanja v Sloveniji. V tem času prejmejo plačo za delo v
Sloveniji.
Dodan je del, ki opredeljuje, kateri dodatki raziskovalcem ne pripadajo, dopolnjen je del, ki
določa, komu pripada dodatek na zahtevnost.
Dopolnjuje se vsebina glede določitve višine dodatka za nevarnost v primeru enkratnega
terorističnega napada večje razsežnosti.
Predlagana uredba vsebuje tudi spremembe in dopolnitve v zvezi s povračilom stroškov za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov
zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.
Dopolnjuje se tudi del uredbe tako, da je povračilo potnih stroškov iz tujine na enomesečno
izpopolnjevanje v domovini krito s povračilom stroškov za izrabo letnega dopusta.
Vir: MJU

Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k
Severnoatlantski pogodbi, podpisanega v Bruslju 19. maja 2016.
Črna gora je bila povabljena k pristopnim pogovorom za članstvo v Natu na zasedanju
zunanjih ministrov članic Nata 2. decembra 2015 v Bruslju. Povabilo je sledilo nizu pozitivnih
ocen napredka države, pismo generalnega sekretarja Nata pa je črnogorska stran prejela 21.
decembra 2015.
Po uspešno končanih pogovorih in potrditvi poročila o pogajanjih je bil na zasedanju zunanjih
ministrov članic Nata v Bruslju 19. maja 2016 podpisan Protokol o pristopu Črne gore k
Severnoatlantski pogodbi. V imenu Slovenije ga je podpisal minister za zunanje zadeve Karl
Erjavec.
Protokol začne v skladu s svojim 2. členom veljati po tem, ko vse članice Nata Vlado ZDA
obvestijo, da so ga sprejele (z deponiranjem svoje listine o ratifikaciji protokola).
Slovenija, ki je pristop Črne gore k Natu vseskozi močno podpirala, želi protokol ratificirati
med prvimi. S tem bi dala jasen znak tudi drugima dvema aspirantkama iz regije, da Natova

vrata ostajajo odprta in da evro atlantska širitev na območje Zahodnega Balkana ostaja eden
ključnih spodbujevalcev napredka in zagotavlja stabilnost celotne regije.
Vir: MZZ

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 16. 9.
2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017
Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
med 12. in 16. septembrom 2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017.
Proračunska sredstva za izvedbo obnovitvenih del se za leti 2016 in 2017 zagotavljajo v okviru
integralnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor. Za leto 2016 je tako zagotovljenih 647.290
EUR, za leto pa 2017 pa skoraj 2,5 mio EUR.
Namen in cilj letnega programa je nadaljevanje sanacijskih ukrepov, ki so potrebni za
normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do
katere lahko pride, če se ukrepi ne bi izvajali. S programom se v letu 2016 nadaljuje obnova
objektov lokalne infrastrukture in izvajanje geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari za
objekte, ki so bili navedeni v programu z dne 21. 5. 2015. Za leto 2017 je glede na posredovan
predlog občin in prejeto tehnično dokumentacijo ter upoštevajoč obseg razpoložljivih sredstev
predvidena obnova prioritetnih objektov v posameznih občinah.
Vir: MOP

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 21. in 24.
10. 2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017
Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
med 21. in 24. oktobrom 2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017.
Proračunska sredstva za izvedbo obnovitvenih del se za leti 2016 in 2017 zagotavljajo v okviru
integralnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor. Za leto 2016 je tako zagotovljenih 300.000
EUR, za leto pa 2017 pa nekaj več kot 1 mio EUR.
Namen in cilj letnega programa je nadaljevanje sanacijskih ukrepov, ki so potrebni za
normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do
katere lahko pride, če se ukrepi ne bi izvajali. S programom se v letu 2016 nadaljuje obnova
objektov lokalne infrastrukture in izvajanje geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari za
objekte, ki so najbolj vitalnega pomena. Za leto 2017 je glede na posredovan predlog občin in
prejeto tehnično dokumentacijo ter upoštevajoč obseg razpoložljivih sredstev predvidena
obnova prioritetnih objektov v posamezni občini.
Vir: MOP

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 6. in 14. 11.
2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017
Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
med 6. in 14. novembrom 2014 za izvedbo v letih 2016 in 2017.
Proračunska sredstva za izvedbo obnovitvenih del se za leti 2016 in 2017 zagotavljajo v okviru
integralnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor. Za leto 2016 in 2017 je za vsako leto
zagotovljenih 100.000 EUR. V letu 2017 je predvideno zaključevanje programa odparve
posledic škode.
Vir: MOP

Izdaja odločbe o začasnem izvajanju koncesije na dimnikarskem območju Logatec
Vlada RS je izdala odločbo o začasnem izvajanju koncesije, s katero se koncesija za
obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju
podeli družbi O.R. Inženiring, komunalne in gradbene storitve, d. o. o., Radovljica.

izvajanje
čiščenja
energije,
Logatec,

Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno
Majcen.
Sprememba Zakona o varstvu okolja (ZVO) določa, da se za tista koncesijska območja, na
katerih ni koncesionarja z veljavno koncesijsko pogodbo po 31. decembru 2015, izvede javni
poziv. Vlada na podlagi javnega poziva podeli koncesijo tistemu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje in zoper njega ni začet postopek za odvzem koncesije.
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 12. 2. 2016 objavilo Javni poziv za podelitev začasne
koncesije na dimnikarskem območju Logatec. Ministrstvo je prejelo pet pravočasnih zahtev za
podelitev začasne koncesije. V primeru več prijav na posamezno dimnikarsko območje ima
skladno z ZVO prednost pri podelitvi oseba, katere sedež je najbližje središču koncesijskega
območja. Za središče koncesijskega območja se šteje sedež občine iz koncesijskega območja.
V okviru predhodnega postopka je bilo ugotovljeno, da podjetniki, kljub temu, da so bližje
sedežu občine Logatec, predpisanih pogojev ne izpolnjujejo, saj ne zagotavljajo zadostnega
števila zaposlenih za dimnikarsko območje Logatec. V predhodnem postopku je MOP ugotovil,
da družba O.R. Inženiring izpolnjuje vse predpisane pogoje ter da zoper njo ni začet postopek
za odvzem koncesije.
Vir: MOP

Vlada izdala Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
Vlada RS je izdala Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov.
V uredbi so določeni pristojni organi, mesta iztovora, tehtanje ribiških proizvodov, sledljivost
ribiških plovil in ribiških proizvodov ter proizvodov iz ribogojstva, načine prve prodaje, ločeno
za majhne in velike količine, obvezne dokumente in oznake, ki spremljajo izvajanje ribolova,
prvo prodajo in prodajo ribiških proizvodov in obveznosti ribiških plovil v zvezi z izgubljenimi
ribolovnimi orodji ter kazenske določbe za neposredno izvajanje določb iz evropskih uredb na
področju nadzora v ribištvu.
Z uredbo stopijo v veljavo tudi določene izjeme, ki jih pod določenimi pogoji država lahko
podeli določenim plovilom, npr. za (ne)izvlek izgubljenega ribolovnega orodja in
(ne)elektronsko vodenje ladijskih dnevnikov.
Uredba v skladu z možnostjo v evropski zakonodaji ločuje dva načina prve prodaje rib. Večje
količine ribiških proizvodov se lahko prodajo na dražbenem centru, odobreni organizaciji
proizvajalcev (v Sloveniji je aktualna le prodaja na tržaški borzi) in registriranemu kupcu, ki
registracijo pridobi z vpisom v evidenco registriranih kupcev pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Majhne količine ribiških proizvodov (do skupne teže 30 kilogramov na
posameznega kupca) pa lahko ribič neposredno proda končnemu potrošniku.
Vir: MKGP

Vlada izdala Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju.

V Uredbi so določeni pogoji za uveljavljanje ter način in sredstva financiranja ukrepov. MKGP
je v letu 2013 Komisiji predložilo podporni program za izvajanje ukrepov, na podlagi katerega
se v Uredbe uvaja tudi nov ukrep obveščanja potrošnikov o odgovornem uživanju vina in o
sistemih Unije za označbe porekla in geografske označbe in tako bo MKGP junija 2016
Komisiji posredovalo ustrezno dopolnitev podpornega programa v tem delu. Nov ukrep se bo
prvič financiral v letu 2017.
Podporni program določa višino sredstev za posamezni ukrep, katerih vsota ne sme presegati
višine sredstev, ki jih ima Slovenija na voljo za izvajanje podpornega programa in znaša
5.045.000 EUR letno.
V Uredbi je določena tudi podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov. Pri tem se
v Uredbi določajo pogoji za dodelitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in sicer se
podpora dodeli za zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije
obdelovanja vinogradov ali pa za zamenjavo sort s precepljanjem; ter ukrepi, ki jih vključuje
podpora.
Uredba določa tudi podporo za promocijo vina, ki obsega dva podukrepa: promocijo vina na
trgih tretjih držav in obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in
o sistemih označb porekla, ter se dodeli v višini 50 % upravičenih stroškov.
Pri podpori za promocijo vina na trgih tretjih držav uredba določa, da se ta dodeli za objavo
oglasov v medijih, izdelavo reklamnega gradiva, udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih
dogodkih, izdelavo raziskav trga in organizacijo seminarjev za uvoznike vina, strokovno
javnost,…, v ciljni tretji državi. Pri podpori za obveščanje v državah članicah pa se podpora
dodeli za informacijske kampanje (objavo oglasov v medijih, izdelavo informacijskega gradiva)
in organizacijo obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav; sestavni del
obveščanja mora biti informacija o odgovornem uživanju vina in o označbah porekla.
Uredba določa tudi skupna pravila podpor za promocijo ter skupne določbe. Določbe Uredbe o
ureditvi trga z vinom, ki se nanašajo na ukrepe, ki so predmet te Uredbe, prenehajo veljati z
uveljavitvijo te Uredbe,uporabljajo pa se še za dokončanje že začetih postopkov.
Vir: MKGP

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa
pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč
za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020.
Uredba se je spremenila zaradi uskladitve določb s prvo spremembo Programa razvoja
podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki jo je Evropska komisija potrdila 23. marca
2016. Tako je bila pri podukrepu 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete dopolnjena
opredelitev vzpostavitve kmetije. S prvo spremembo tudi podaljšujemo obdobje začetka
vzpostavitve kmetije z 18 na 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Z omenjeno
spremembo je omogočen vstop v podukrep tistim mladim kmetom, ki so kmetijo prevzeli kot
solastniki s partnerjem zakonske, zunajzakonske ali istospolne partnerske skupnosti. V Uredbi
je dodana možnost vstopa v podukrep mladim kmetom, ki so se kot nosilci v RKG vpisali v
obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, vendar pod pogojem, da še
niso prejeli sredstev skupne kmetijske politike, razen iz sredstev za izobraževanje, in še niso
imeli v RKG evidentiranih zemljišč v upravljanju.
S spremembo Uredbe je omogočen vstop v podukrep tudi tistim mladim kmetom, ki so
vzpostavili knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime pred oddajo vloge na
javni razpis. Za lažjo izvedbo ukrepa in preprečevanje umetnega ustvarjanja pogojev za vstop
v podukrep je uredbi dodana opredelitev prenosnika. Dodana so tudi posamezna podrobnejša
določila, ki na podlagi izkušenj izvajanja lanskoletnega javnega razpisa pri tem podukrepu

prispevajo k jasnosti določil za upravičence in lažjemu izvajanju javnega razpisa. Podrobneje
so definirane sankcije in dodana je ena sankcija glede kršitev obveznosti, ki jih mora
upravičenec izpolnjevati v času izpolnjevanja poslovnega načrta. V okviru spodbud za
zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni, je podukrep del izvedbenega načrta
»Jamstvo za mlade 2016-2020«.
Vir: MKGP

Uredbe o prenehanju veljavnosti odločb o zavarovanju statusa naravnih vrednot
Vlada RS je sprejela pet uredb o prenehanju veljavnosti odločb o zavarovanju, in sicer o
zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu, drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi ter drevesnih
parkov ob graščini v Sežani (hiša št. 1) in hiši št. 145 v Sežani ter zavarovanju kačje smreke v
Koševniku. V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot ta območja nimajo
več lastnosti in naravovarstvenih vsebin po merilih naravovarstvenega vrednotenja, zato tudi
nimajo več statusa naravne vrednote. Kačje smreke v naravi ni več, zato je bila, vključno z
območjem njenega rastišča, tudi črtana kot naravna vrednota. Za vse velja, da je tako
zavarovanje kot ukrep varstva naravnih vrednot brez ustrezne pravne podlage in zato so bile
sprejete te uredbe.
Vir: MOP

Vlada je izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v
občinah Šmartno pri Litiji, Sodražica in Kanal ob Soči
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v
Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči.
Na podlagi uredbe bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje mineralnih surovin. Odločbe bodo podlaga za sklenitev koncesijskih
pogodb.
Vir: MzI

Vlada sprejela mnenje v zvezi s pobudo Sindikata delavcev migrantov Slovenije za
oceno ustavnosti in predlogom za začasno zadržanje izvrševanja več zakonov
Vlada RS je v zvezi s pobudo Sindikata delavcev migrantov Slovenije (SMDS) za oceno
ustavnosti in predlogom za začasno zadržanje izvrševanja zakonov sprejela mnenje o
predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske
unije (ZICZEU), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I),
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), Zakona
o partnerski zvezi (ZPZ), Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-F)
in Zakona o varstvu pred diskriminacijo ZVarD) in 16.a člena Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (ZRLI).
Sindikat delavcev migrantov Slovenije je, kot pobudnik, 10. 5. 2015 na Ustavno sodišče
Republike Slovenije vložil Pritožbo na podlagi II. dela Ustavnega zakona (UZ90, 97, 99) in
ustavno pritožbo zoper posamične akte predsednika DZ ter Pobudo za oceno ustavnosti
sedmih zakonov s predlogom za začasno zadržanje izvajanja zakonov.
Vlada ocenjuje, da predlagatelj, po njegovem mnenju, težko popravljivih škodljivih posledic, ki
bi lahko z izvajanjem zakonov nastale, v svojem predlogu za začasno zadržanje izvrševanja,
ni zadostno izkazal. Vlada meni, da tako predlog za začasno zadržanje izvrševanja zakonov
ne izpolnjuje zahtevanih standardov tega instituta. Ustavnemu sodišču predlaga, da na

podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o ustavnem sodišču, predlog za začasno
zadržanje izvajanja vseh navedenih zakonov, zavrne.
Vir: MJU

Vlada se je seznanila s Seznamom ukrepov iz Končnega poročila o pregledu izdatkov s
predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 – 2020 na
področju socialne varnosti in pokojninskega varstva in predvideno časovnico izvedbe
posameznih ukrepov iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Po normativnem programu dela vlade za leto 2016 bo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi,
osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo obravnavan na vladi konec leta 2016.
Nekateri ključni ukrepi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja so celovito
obravnavani v Beli knjigi o pokojninah. Na podlagi javne razprave bo Vlada RS pravočasno
sprejela zakonske rešitve, ki bodo, z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti
pokojninskega sistema in ustrezne ravni pokojnin, omogočile implementacijo novih ukrepov po
izteku prehodnih obdobij. V letu 2017 bo vlada sprejela zakonske spremembe za posamezne
ukrepe iz Bele knjige, o katerih bo doseženo soglasje.
Celovito poskusno izvajanje socialne aktivacije se bo pričelo sredi leta 2017. Ukrep je celovito
obravnavan v Operativnem programu za črpanje evropskih sredstev. V letu 2016 bo MDDSZ
pripravilo vlogo za črpanje sredstev za vzpostavitev sistema, za razpis programov ter izdelavo
računalniške aplikacije.
Ključni cilje je preko aktivnega pristopa socialne aktivacije zagotoviti dvig socialnih in
zaposlitvenih kompetenc ter omogočiti osebam, ki so močno oddaljene od trga dela približanje
k le-temu ali vstop vanj. Sredstva do 2022 so zagotovljena preko ESS.
Za razvoj sistema socialne aktivacije ter programov je na voljo cca. 40 mio sredstev iz ESS (do
konca aktualne finančne perspektive), in sicer 10 mio za razvoj modela socialne aktivacije ter
30 za razvoj dostopnih programov socialne aktivacije.
Eden ključnih ukrepov bo tudi reorganizacija centrov za socialno delo, ki bo potekala po
korakih, z začetkom projekta v letu 2016. Reorganizacijo CSD podpirajo trije stebri: pravnoupravna reorganizacija CSD, informativni izračun ter socialna aktivacija.
Cilj reorganizacije CSD je približati socialno delo uporabniku – zagotoviti enako obravnavo
vsakemu, ki jo potrebuje v okviru enotnih storitev ter racionalizirati obstoječe administrativne
postopke, ki obremenjujejo današnje delo zaposlenih na CSD.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela stališče RS k Predlogu za Sklep Sveta o začasni uporabi Protokola o
spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih o
obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog za
Sklep Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o spremembi k
Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz
Direktive Sveta 2003/48/ES. Slovenija podpira predlog Sklepa Sveta o podpisu, v imenu
Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino
Monako o ukrepih enakovrednim tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju
dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.

Med EU in Kneževino Monako je sklenjen Sporazum o ukrepih, enakovrednim tistim iz
Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.
Sporazum velja od 1.1.2005 dalje.
V okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je bil v letu 2014 na
pobudo skupine G20 sprejet enotni standard poročanja v zvezi s podatki o finančnih računih. Z
Direktivo Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU
glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja je določeno
razširjeno področje uporabe avtomatične izmenjave podatkov v EU, saj zajema vse vrste
finančnih produktov (s posebnimi izjemami) v neposredni ali posredni lasti posameznikov ali
subjektov, ki niso javni subjekti (usklajeno z OECD enotnim standardom poročanja v zvezi s
podatki o finančnih računih). Glede na to, da je cilj in namen Direktive Sveta 2014/107/EU širši
od Direktive Sveta 2003/48/ES, je 18.3.2015 Evropska komisija sprejela predlog za
razveljavitev Direktive Sveta 2003/48/ES. Direktiva Sveta (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra
2015 o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v
obliki plačil obresti je bila 18. novembra objavljena v Uradnem listu Evropske unije in je začela
veljati 8. decembra 2015.
Z namenom, da se preprečijo obveznosti dvojnega poročanja in tako prihranijo stroški za
davčne uprave in finančne institucije, je treba zagotoviti, da so dopolnitve veljavnega
sporazuma med EU in Kneževino Monako v skladu z razvojem na EU in mednarodni ravni. To
povečuje davčno transparentnost v Evropi in predstavlja pravno podlago za implementacijo
OECD enotnega standarda avtomatične izmenjave med Kneževino Monako in EU.
Pričakuje se, da bodo ustavna pravila Monaka in pravila zakonodaje Evropske unije o
sklepanju mednarodnih sporazumov pravočasno izpolnjena, da bo Protokol o spremembi začel
veljati prvega januarja 2017, da bo Kneževina Monako lahko začela izvajati postopke dolžne
skrbnosti v januarju 2017 in prvič poročala po enotnem standardu septembra 2018. Kneževina
Monako je ena izmed 80 držav podpisnic OECD večstranskega sporazuma med pristojnimi
organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala k sprejemu
novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene in prvi
izmenjavi informacij o finančnih računih v letu 2018.
Evropska komisija zato predlaga, da Svet sprejme dva sklepa:
• o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med
Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih enakovrednim tistim iz Direktive
Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti
• o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med
Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednim tistim iz Direktive
Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.
Vir: MF

Vlada o določitvi naziva in identifikacijskih podatkov overitelja digitalnih potrdil, ki
deluje v okviru Ministrstva za javno upravo in izdaja kvalificirana potrdila preko svojih
izdajateljev
Overitelj digitalnih potrdil Državni center za storitve zaupanja, ki deluje v okviru ministrstva,
pristojnega za javno upravo, kot identifikacijska podatka pri opravljanju storitev zaupanja
uporablja naziv Republika Slovenija in davčno številko 17659957.
Glede na to, da se je naziv državnega organa, v okviru katerega deluje overitelj (ministrstvo,
pristojno za javno upravo), v zadnjih letih spreminjal precej pogosto in skoraj ob vsaki menjavi
vlade, in glede na to, da vsakokratna menjava korenskih potrdil, ki bi bila potrebna zaradi
spremembe davčne številke državnega organa, znotraj katerega overitelj deluje, pomeni
precejšnje stroške ter je sama po sebi dolgotrajen postopek in kot takšna pomeni lahko tudi
precej prekinitev dela informacijskih sistemov, ki se zanašajo na identifikacijo z digitalnim
potrdilom, je bolj smiselno, da overitelj digitalnih potrdil Državni center za storitve zaupanja, ki
deluje v okviru vsakokratnega ministrstva, pristojnega za javno upravo, uporablja za svojo

identifikacijo v parametrih »TSP Name« in »TSP Trade Name« Zanesljivega seznama
overiteljev naziv »Republika Slovenija« in davčno številko »17659957«.
Trenutno je edini drugi overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil, ki deluje v okviru državnih
organov, overitelj na Ministrstvu za obrambo, ki pa izdaja digitalna potrdila le za izvajanje
vsebinsko zelo omejenih in predvsem konkretiziranih postopkov.
Glede na prizadevanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo, da bi
centralizirala obstoječo informatiko v državni upravi, tudi ni pričakovati, da bi se v okviru
državnih organov vzpostavili dodatni overitelji digitalnih potrdil. Tovrstna odločitev bi tudi
pomenila večjo jasnost pri upravljanju z digitalnimi potrdili, saj bi nesporno opredelila digitalna
potrdila Državnega centra za storitve zaupanja kot tista, za katerimi stoji Republika Slovenija,
in to znotraj in zunaj državnih meja.
Vir: MJU

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med
ministrstvoma za obrambo Slovenije in Italije o skupni izvedbi opazovalnega poleta nad
ozemljem Bosne in Hercegovine
Slovenija in Italija leta 2016 načrtujeta izvedbo skupnega opazovalnega poleta nad ozemljem
Bosne in Hercegovine na podlagi določb Pogodbe o odprtih zračnih prostorih (MPOZP).
Pogodba o odprtih zračnih prostorih je bila podpisana 24. marca 1992 v Helsinkih, Republika
Slovenija jo je ratificirala leta 2004.
Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za
obrambo Italijanske republike o skupni izvedbi opazovalnega poleta nad ozemljem Bosne in
Hercegovine leta 2016 podrobneje določa naloge in postopke izvajalcev opazovalnega poleta.
Opazovalni polet nad ozemljem Bosne in Hercegovine bo potekal predvidoma od 13. do 17.
junija 2016. Republika Slovenija bo sodelovala z največ petimi udeleženci.
Vir: MO

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Note o pristopu k Dogovoru
o podpori usposabljanju glede vojaške vaje Saber Strike 2016
Pripadniki 72. brigade Slovenske vojske se bodo od 28. maja do 22. junija 2016 udeležili
mednarodne vaje Saber Strike 2016 v Republiki Estoniji, ki predstavlja eno izmed vaj v sklopu
jamstvenih ukrepov Nata (angl. Assurance Measures Iniciative) in bo potekala na ozemlju
Republike Litve, Republike Latvije in Republike Estonije.
Namen sodelovanja Slovenske vojske je izboljšanje povezljivosti z zavezniškimi enotami in
izvajanja aktivnosti programa Natovih jamstvenih ukrepov, ki so sestavni del akcijskega načrta
pripravljenosti (angl. RAP), izboljšanje povezljivosti enot znotraj zavezništva ter izkazovanje
podpore zavezništvu. Pripadniki Slovenske vojske bodo tako v okviru vaje nadgradili svoje
znanje ter stopnjo povezljivosti s sodelujočimi državami.
Slovenska vojska se bo vaje udeležila z enajstimi pripadniki.
Vir: MO

Vlada sprejela pobudo za sklenitev Pridružitvenega sporazuma med VRS in ESA
Vlada RS je danes na redni seji sprejela pobudo za sklenitev Pridružitvenega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo. Vlada je za podpis Pridružitvenega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo pooblasti Zdravka
Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Pridružitveni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)
(Sporazum) o spodbujanju sodelovanja, v izključno miroljubne namene, med evropskimi
državami na področju vesoljskih raziskav in vesoljskih tehnologij ter njihove uporabe v vesolju,
se sklepa zaradi krepitve odnosov med Republiko Slovenijo in agencijo ESA na poti k
polnopravnem članstvu v agenciji ESA.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjuje, da se bo s sklenitvijo sporazuma
okrepilo tudi poslovno povezovanje podjetij vesoljske industrije ne le na evropski, temveč tudi
na mednarodni ravni.
Sporazum je nadgradnja petletnega Sporazuma evropske sodelujoče države med Republiko
Slovenijo in ESA, ki ga je Slovenija podpisala 22. januarja 2010. Osnovni namen statusa
sodelujoče države je bil na čim bolj učinkovit način pripraviti državo članico Evropske unije na
polnopravno članstvo in ji omogočiti, da ob tem na ustrezen način zgradi lastne raziskovalnorazvojne in industrijske kapacitete za kompetitivno sodelovanje pri skupnih vesoljskih projektih.
Status Evropske sodelujoče države (ECS) je povezan s sodelovanjem v posebnem Programu
za evropske sodelujoče države (Programme for European Cooperating States - PECS). PECS
za Republiko Slovenijo je bil podpisan 30. 11. 2010 za obdobje petih let. Sodelovanje v
programu PECS predstavlja obvezne dejavnosti, v katerih sodelujejo izključno le države s
statusom Evropska sodelujoča države. PECS država ima zaradi statusa zgolj Evropske
sodelujoče države zelo omejene možnosti sodelovanja v večini programov Evropske vesoljske
agencije.
Sloveniji je potekel status Evropske sodelujoče države pet let po podpisu programa PECS, to
je 29. 11. 2015. V skladu z določili Sporazuma se mora država podpisnica Sporazuma eno leto
pred iztekom veljavnosti opredeliti o nadaljnjem sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo.
Slovenija se je na podlagi razgovorov s predstavniki ESA opredelila za status pridružene
članice Evropske vesoljske agencije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pozvalo tudi ostala ministrstva, da se
opredelijo do nadaljnjega sodelovanja v Evropski vesoljski agenciji. Pozitivni odziv za nadaljnje
sodelovanje oziroma pridobitev statusa pridružene članice Evropske vesoljske agencije so
izrazili: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gozdarstvo,
kmetijstvo in prehrano in Ministrstvo za finance. Interes za nadaljnje sodelovanje Slovenije kot
pridružene članice, ki vodi do polnopravne članice Evropske vesoljske agencije je izrazilo tudi
gospodarstvo, saj pridruženo članstvo in kasneje polnopravno članstvo pomeni za
gospodarstvo dolgoročne neposredne pozitivne učinke, ki se bodo odražali tako v številu novih
delovnih mest kot tudi v dvigu dodane vrednosti v podjetjih.
Pridruženo članstvo v ESA prinaša Sloveniji finančne obveznosti v višini 404.000 EUR, prva
članarina zapade v leto 2017. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo zagotovilo
sredstva na proračunski postavki 154610 Članarine mednarodnim organizacijam.
Vir: MGRT

Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020
Vlada RS je na današnji seji sprejela Slovensko strategijo krepitve Evropskega raziskovalnega
prostora 2016-2020. Strategija med drugim določa vizijo, da se bo Slovenija do leta 2030 na
lestvici »Innovation Union Scoreboard« uvrstila v skupino držav inovacijskih voditeljic (trenutno
spada med države inovacijskih sledilk). Strategija predvideva tudi naslednje prednostne
naloge: transnacionalno reševanje globalnih družbenih izzivov, učinkovitost naložb v
raziskovalno infrastrukturo, odprt trg dela za raziskovalce, vključitev načela enakih možnosti

spolov na področju raziskav, prenos in kroženje znanja, odprt dostop do znanstvenih objav in
raziskovalnih podatkov ter mednarodno sodelovanje.
Svet za konkurenčnost je v februarju 2014 pozval države članice, da do sredine leta 2015
oblikujejo ERA Roadmap (načrt krepitve Evropskega raziskovalnega prostora) na evropski
ravni. Države članice so v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in evropskimi interesnimi
organizacijami oblikovale ERA Roadmap s konkretnimi ukrepi. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport kot vodilni državni organ v koordinaciji slovenskih stališč za področje znanosti,
se je odločilo (kot večina DČ) za pripravo strategije in tudi vodilo proces priprave Slovenske
strategije krepitve evropskega raziskovalnega procesa (Slovenski ERA Roadmap).
Slovenska strategija temelji na štirih nacionalnih strateških dokumentih: Resoluciji o razvojni in
inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, Nacionalni strategiji odprtega dostopa do
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, Načrtu razvoja
raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 in Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4).
Zaradi želje, da Slovenska strategija krepitve evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020
ne bi obstajala samo kot še en zapis na papirju, je v tej strategiji identificiranih skupno 34
ciljev, ki jim pripada 43 ukrepov, ki se odražajo v 18 kazalnikih. Na podlagi kazalnikov bo lahko
zagotoviti tudi spremljanje izvajanja ukrepov ter posledično tudi vrednotenje njihove
učinkovitosti. Neodvisna skupina strokovnjakov bo vsako drugo leto izvedla evalvacijo
strategije ter o tem poročala pristojnim svetovalnim telesom Vlade RS za področje znanosti in
tudi Vladi RS, po potrebi pa bo podala tudi morebitne predloge dopolnitev in ukrepov za
učinkovitejšo izvedbo strategije.
Vir: MIZŠ

Določila Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z ustavo
Skupina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije v zahtevi za presojo
ustavnosti navaja, da naj bi bile določbe 153. in 154. člena Zakona o kazenskem postopku v
neskladju z določbami 2., 22, 35., 37. in 38. člena Ustave Republike Slovenije in v neskladju s
pravico do poštenega sojenja iz 6. člena in pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega
življenja iz 8. člena Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
Gre za ravnanje z gradivom, ki se pridobi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Vlagatelji
ocenjujejo, da je veljavna ureditev ravnanja z gradivom, pridobljenim z uporabo prikritih
preiskovalnih ukrepov (v nadaljevanju: PPU) v neskladju s pravico do zasebnosti, ki jo Ustava
varuje tako v 35. kot tudi v 37. členu, pa tudi v neskladju s pravico do varstva osebnih
podatkov.
Vlada v zvezi z obravnavano Zahtevo za oceno ustavnosti določb 153. in 154. člena Zakona o
kazenskem postopku ocenjuje, da je veljavna zakonska ureditev (v Zakonu o kazenskem
postopku) ravnanja z gradivom primerna in ustavnoskladna. Gradivo je potrebno po zaključku
izvajanja ukrepov izročiti sodišču, ki preizkusi, ali so bili ukrepi izvedeni na način, kot so bili
odrejeni, predvidena je možnost seznanitve osumljenca oziroma tretje osebe z gradivom ter
tudi možnost uničenja gradiva, če ne pride do pregona osumljenca. Izjeme od seznanitve
oziroma uničenja so utemeljene in upravičene.
Kolikor bi se izkazalo, da v praksi občasno pride do posameznih nepravilnosti pri času predaje
ali hrambi gradiva, je slednje mogoče odpraviti oziroma preprečiti s sodnoupravnimi (zlasti
organizacijskimi) ukrepi ter uveljavljati disciplinsko, odškodninsko ali celo kazensko
odgovornost.
Vir: MP

Vlada o predlogih NSi glede višine odvetniške vpisnine
Vlada RS je sprejela mnenje in amandmaje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o odvetništvu, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina
poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin).
Vlada ocenjuje, da predlagatelji sicer izhajajo iz pravilne predpostavke, da veljavna pravna
ureditev daje Odvetniški zbornici možnost, da brez omejitev določa vpisnino za vpis v imenik
odvetnikov. Vendar pa predlagana rešitev po mnenju Vlade Republike Slovenije ni skladna z
ustavno opredelitvijo odvetništva kot samostojne in neodvisne službe oziroma vanjo
nesorazmerno posega.
Poleg tega vlada meni, da predlagana rešitev omejitve višine vpisnine ni ustrezno sistemsko
umeščena, saj vprašanja glede zagotavljanja sredstev za delo Odvetniške zbornice ureja
Statut Odvetniške zbornice, kamor bi sodila tudi določba glede določanja višine vpisnine. K
Statutu Odvetniške zbornice daje soglasje Vlada Republike Slovenije, s čimer bi bil ustrezno
varovan javni interes.
Vlada je zato sprejela amandmaje k obravnavanemu predlogu, s katerimi se določa, da
vpisnino in višino vpisnine v imenik odvetnikov, določa Statut Odvetniške zbornice Slovenije.
Vir: MP

Vlada sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prispevkih za socialno varnost, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je Državnemu zboru RS predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom, in ga posreduje
Državnemu zboru RS.
Vlada predloga novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je v zakonodajni
postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom, ne podpira, in
meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog se lahko obravnava samo kot ena izmed
idej za dosego cilja razbremenitve dela z davki in prispevki, ki pa ne zdrži racionalne presoje
primernosti, tako z vidika nomotehnične presoje (predvsem z vidika jasnosti, transparentnosti
in umestitve v veljavni pravni okvir na obravnavanem področju in posledično izvedljivosti), kot
tudi z vidika vsebinske presoje (predvsem z vidika finančne vzdržnosti sistemov socialnih
zavarovanj oziroma javnih financ in rušenja sedanje vzajemnosti in solidarnosti sistemov, brez
zagotovitve drugih načinov zagotavljanja socialne varnosti posameznikov). Zato vlada meni,
da mora biti vsebina predloga tega zakona predmet obravnave v okviru projektov reforme
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in reforme obveznega zdravstvenega zavarovanja,
za katere se že začenja (Bela knjiga o pokojninah, ki je bila predstavljena aprila 2016) oziroma
se bo še letos začel proces razprave in iskanja širšega družbenega konsenza o tem kakšne
sisteme obveznih socialnih zavarovanj in druge sisteme zagotavljanja socialne in ekonomsko
varnosti državljanov ob nastopu starosti, bolezni in drugih dejavnikov (npr. invalidnost,
brezposelnost, starševstvo), si kot družba želimo. V okviru tega pa seveda začenja tudi proces
razprave in iskanja rešitev financiranja teh sistemov oziroma vzpostavitve ustrezne stopnje
redistribucije znotraj družbe, saj tega segmenta ni mogoče obravnavati ločeno.
Vir: MF

Mnenje o Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča
Vlada RS je sprejela mnenje o Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips
69/2012 z dne 4. 12. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp
370/2011 z dne 15. 12. 2011 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps
1181/2010 z dne 2. 9. 2011 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) in
ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi pritožnika sklenilo, da se začne
postopek za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1. V
sklepu je Ustavno sodišče zapisalo, da se začne postopek za oceno skladnosti zakona z
Ustavo Republike Slovenije, kadar je odločitev o ustavni pritožbi odvisna od odločitve o
ustavnosti zakona, na podlagi katerega so bile sprejete v ustavni pritožbi izpodbijane odločitve.
Ker ZPIZ-1, drugače kot predhodno veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ/92) in veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ni urejal
posebnega izrednega pravnega sredstva razveljavitve in spremembe dokončne odločbe, se je
tekom ustavne pritožbe pritožnika zastavilo vprašanje, ali je taka ureditev skladna z Ustavno
RS.
Vlada v odgovoru obširneje pojasnjuje zakonsko ureditev in meni, da ureditev ZPIZ-1, ki ni
omogočala posebnega izrednega pravnega sredstva za ponovno odmero pokojnine za
primere, ko zavarovanci drugih predpisanih pravnih sredstev niso uveljavljali, ni bila
neustavna.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela mnenje glede priporočil o razmerju med plačanimi davki in javnimi
dobrinami, ki jih država nudi
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Mnenje na Predlog priporočila v zvezi s
problematiko razmerja med plačanimi davki in prispevki ter javnimi dobrinami, ki jih država za
te plačane davke in prispevke nudi, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in
poslancev.
Vlada v odgovoru oziroma mnenju poslancem pojasnjuje omenjena razmerja in se osredotoča
na štiri področja:
• Orodja za povečanje učinkovitosti javnih financ;
• Programski / k ciljem usmerjen proračun;
• Davčna politika;
• Javne dobrine, ki jih država nudi.
Slovenija je z namenom izvajanja določb mednarodne pogodbe spremenila 148. člen Ustave
RS. S tem se je na najvišji načelni ravni uveljavilo pravilo uravnoteženih javnih financ, ki
dolgoročno omejuje zadolževanje države, tako da preprečuje, da bi država za svoje delovanje
povečevala dolg.
Slovenija je v 2015 izpolnila zahteve EDP (postopek čezmernega proračunskega
primanjkljaja), hkrati pa mora spoštovati tudi Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju
v ekonomski in monetarni uniji, ki določa, da mora dosegati srednjeročni javnofinančni cilj. Ta
je opredeljen v Paktu za stabilnost in rast kot strukturni saldo sektorja država. Ta poleg
tekočega salda zahteva tudi dolgoročno vzdržnost dolga sektorja država in upoštevanje
dolgoročnih stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva. V ta namen je treba ne samo
sprejeti, ampak uspešno vzpostaviti predvsem ustrezen srednjeročni javnofinančni okvir, pri
čemer moramo jasno določiti vse vsebinske in časovne pomanjkljivosti, tako da sledimo tudi
zahtevam, ki izhajajo iz Evropskega semestra.
Za nadaljnje izboljšanje učinkovitosti javnofinančnih odhodkov vlada pripravlja nov Zakon o
javnih financah, kjer želi kot orodje za izboljšanje fiskalnega upravljanja v zakonu opredeliti tudi
srednjeročno načrtovanje fiskalne politike, vključno s srednjeročnim javnofinančnim okvirom,
skladno z zahtevami evropskega ekonomskega upravljanja.
Analizo stroškov in koristi kot enega izmed orodij oziroma pripomočkov pri odločanju se v
Sloveniji uporablja že od leta 2006 na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM). Predvidevajo jo tudi

področne uredbe, izdane na podlagi enotne metodologije, trenutno veljavne so Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju:
• državnih cest,
• javne železniške infrastrukture,
• obrambe.
Neposredna uporaba UEM in s tem metode stroškov in koristi, kjer je to primerno in izvedljivo,
je predpisana za tisti del izdatkov proračuna, ki se uvrščajo in izvajajo v okviru tretjega dela
proračuna v obliki projektov in programov, kar predstavlja približno 20 % vseh planiranih
izdatkov letno. Pri projektih oziroma opredmetenih investicijah (investicije z gradnjo,
investicijsko vzdrževanje z gradnjo in druge investicije kot npr. nakupi osnovnih sredstev) je ta
metoda presojanja investicij že prisotna in uporabljana, medtem ko je pri neopredmetenih
projektih ali mehkih investicijah (investicijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe,
blaginji in kakovosti življenja državljanov Republike Slovenije, na primer izobraževanje,
raziskovanje in razvijanje) ta pristop še v povojih. Ministrstvo za finance vse bolj intenzivno bdi
nad pripravo investicijske dokumentacije, kar prispeva k bolj učinkovitemu procesu priprave
dokumentacije pri investitorjih, ki so uporabniki javnih financ, in posledično tudi pri izvedbi
projekta.
Slovenija je s ciljem postopnega povečanja učinkovitosti javnih izdatkov v letu 2015
sistematično pristopila k pregledu izdatkov in jih do maja 2015 pripravila na treh ključnih
področjih: zdravstva, sociale in šolstva. Konkretne učinke izbranih identificiranih ukrepov
pričakujemo od leta 2017 dalje v soglasju s socialnimi partnerji. Vlada bo s prakso
sistematičnega pregleda izdatkov nadaljevala tudi na ostalih področjih javne porabe, v letu
2016 najprej s pregledom področja kulture.
Tudi funkcijska analiza subjektov javnega sektorja, ki ima podlago v Strategiji razvoja javne
uprave 2015-2020, ima namen okrepiti institucionalne zmogljivosti subjektov za stalno
izboljševanje v javnem sektorju, v smeri večje učinkovitosti in bolj kakovostnega zagotavljanja
javnih storitev in s tem nadaljnje krepitve sistema javne uprave. Cilj je oblikovanje instrumentov
primerljivosti subjektov (kazalnikov), ki bodo omogočili vpogled v razlike v učinkovitosti
posameznih subjektov na posameznih aktivnostih ter ponudili orodje za iskanje ukrepov za
izboljšave.
Hkrati vlada, skladno s koalicijsko pogodbo, načrtuje nadaljevanje razvoja k rezultatom
usmerjenega proračuna in večji poudarek programskemu pristopu, kar je opredeljeno tudi v
Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. S programskim proračunom želimo doseči strateški
cilj učinkovite uporabe kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih virov.
Državni proračun je bil po programski strukturi prvič predstavljen leta 2001. Poleg tega je bil
razvit sistem ciljev (splošni cilji politik, posebni cilji programov in rezultati podprogramov) in
kazalnikov različnih ravni proračuna, pri čemer cilji in rezultati programov ter povezanost z
izvajanjem javnih storitev niso bili vedno jasno vzpostavljeni. Proračunski uporabniki pri
pripravi proračunov in zaključnih računov spremljajo in komentirajo porabo javnih sredstev oz.
doseganje zastavljenih ciljev. V tem kontekstu je cilj vlade, da pri prenovi k ciljem usmerjenega
proračuna doseže to, da bo vsaka od 24 politik, ki sestavljajo programsko klasifikacijo
državnega proračuna, imela omejeno število jasnih, preprostih in splošno razumljivih ciljev z
merljivimi kazalniki.
Uvedbo mehanizma programskega pristopa ter na tej podlagi usmerjenost k rezultatom vlada
predvideva širiti tudi na druge enote sektorja država. Za izpopolnitev sistema načrtovanja,
spremljanja in vrednotenja na ravni sektorja država je v naslednjem obdobju načrtovano med
drugim:
• postopno vključiti vse subjekte sektorja država v enoten informacijski sistem za
spremljanje in analizo finančnih načrtov uvesti programski pristop tudi za vse posredne
proračunske uporabnike ter ZIPZ in ZZZS,
• postopno avtomatizirati procese konsolidacije proračunov za namene poročanja,
• dograditi informacijski sistem priprave proračuna, vključno s podporo za spremljanje in
vrednotenje ciljev posameznih programov z ustreznimi kazalniki.

Programski pristop je že zastavljen na področju porabe evropskih sredstev kohezijske politike
iz finančne perspektive 2014 - 2020. Višina celotnega finančnega načrta, ki izhaja iz
Operativnega programa 2014-2020, znaša 3,022 mlrd EUR (prispevek Unije). Z Operativnim
programom se je Slovenija zavezala, da bo v določenih rokih razpoložljiva sredstva ciljno
porabila.
Pri iskanju ustreznih rešitev oz. odgovorov imajo mednarodne primerjave obremenitve z davki
in prispevki tudi velik vpliv in Slovenija je na eni strani po podatkih Evropske komisije (Taxation
trends) po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem Evropske unije, ki znaša 40 %
bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2014 (Slovenija: 37 %). Vendar je iz podatkov o
ekonomski strukturi davkov in prispevkov (davki na delo, davki na potrošnjo, davki na kapital in
davki na premoženje) razvidno, da ekonomska struktura davkov ni naj ugodnejša z vidika
konkurenčnosti, saj odstopa od povprečja evropskih držav zaradi nadpovprečne obremenitve
dela s prispevki za socialno varnost in potrošnje ter podpovprečne obremenitve kapitala in
premoženja. Ravno slednje pa je pomembno tudi z vidika presojanja obremenitve, saj je treba
gledati celovito in ne samo z vidika enega davka ali ene skupine davkov.
Na drugi strani podatki o obremenitvi slovenskih plač, upoštevajoč izračune v skladu z
metodologijo OECD, zbrane v publikaciji Taxing Wages, kažejo, da smo nad povprečjem
OECD držav. Po podatkih Slovenija po obremenitvi dela v letu 2015 pri samski osebi ne glede
na višino dohodka v primerjavi z državami, ki so naše konkurentke, v davčnem primežu
odstopa navzgor. V primerjavi z razvitimi državami pa po obremenitvi dela odstopa navzdol.
Po podatkih je namreč Slovenija po obremenitvi dela v letu 2015 pri samski osebi s povprečno
plačo dosegla 10. mesto, pred njo pa so države kot Švedska, Finska, Avstrija, Nemčija,
Francija, Belgija, itd. Vendar pa lahko ob podrobnejšem pregledu strukture davčnega primeža
vidimo, da le-ta pri samski osebi s povprečno plačo v Sloveniji odstopa navzdol pri dohodnini
in prispevkih za socialno varnost delodajalca in močno odstopa navzgor pri prispevkih za
socialno varnost delojemalca v primerjavi s povprečjem držav članic OECD. Največji delež k
davčnem primežu v Sloveniji prispevajo prispevki za socialno varnost, saj predstavljajo
prispevki delojemalca 19 % in delodajalca 13,9 % v stroških dela, dohodnina pa 9,4% (davčni
primež skupaj znaša 42,6 %). Za primerjavo pri taki osebi v državah članicah OECD davčni
primež znaša 35,9 %, od tega prispevki za socialno varnost 22,5 % (prispevki delodajalca v
višini 14,3 % in prispevki delojemalca 8,2 %) in dohodnina 13,4 %.
Dodaten izziv, ki ga je pri iskanju rešitev na davčnem področju treba upoštevati, je
zasledovanje pravičnosti, ki jo sestavljata tako horizontalna pravičnost (kar pomeni, da morajo
davčni zavezanci z enako plačilno sposobnostjo plačati enak znesek davka) kot vertikalna
pravičnost (tisti z višjo plačilno sposobnostjo plačajo več davka). Vlada je s podpisom
Socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016 zavezala k izvedbi ukrepov, vendar le na način
prestrukturiranja javnofinančnih bremen iz načela enakomerne in pravične porazdelitve
javnofinančnih bremen, cilj pa je zagotavljanje tudi ključnega ekonomskega cilja, torej
javnofinančne konsolidacije. V splošnem je vlada ukrepe na davčnem področju zastavila na
način, da na eni strani z ukrepi krepimo konkurenčnost poslovnega okolja, kar vpliva na
vzdržno gospodarsko rast in povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije ter na drugi strani
zagotavljamo javnofinančno konsolidacijo, da se postopno doseže strukturno uravnoteženje
javnih financ.
Znotraj tega so bile v zadnjem letu že pripravljene in tudi sprejete nekatere spremembe na
področju davčne politike s ciljem poenostavitve postopkov pobiranja davkov za podjetja z
zniževanjem administrativnih ovir (novela Zakona o davčnem postopku, novela Zakona o
davku na dodano vrednost ter novela Zakona o izvajanju carinskih predpisov EU) ter ukrepov
za spodbujanje k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti in povečanju učinkovitosti
pobiranja javnih dajatev, kar na eni strani vpliva na zmanjšanje sive ekonomije in na drugi
strani zagotavlja večjo enakopravnost državljanov pri tem, koliko prispevamo za delovanje
države.
Vlada mora skrbeti za postopen napredek k zdravim javnim financam, kar pomeni, da je na
področju davčne politike pomembna priprava gospodarski rasti prijaznih ukrepov, s krepitvijo
konkurenčnosti poslovnega okolja in stabilnim javnofinančnim okoljem. Za doseganje teh
osrednjih ciljev si je torej vlada na področju primerne davčne politike zastavila ukrepe v smeri:

•

•

•

prestrukturiranja bremen javnih dajatev, vključno z obremenitvijo nepremičnega
premoženja; s čimer želi Vlada zmanjšati ključne nadpovprečne obremenitve in s tem
okrepiti gospodarsko rast. Upoštevaje navedeno so aktivnosti Vlade usmerjene v
znižanje obremenitve dela, kot tistega dejavnika, ki najbolj negativno vpliva na
konkurenčnost in obenem predstavlja večjo oviro za nadaljnjo gospodarsko rast.
Rešitve, ki se pripravljajo in so rezultat posvetovanj z zainteresirano javnostjo, na eni
strani znižujejo obremenitev dela, medtem ko se na drugi strani pripravljajo ukrepi, s
katerimi se bo pokrilo izpad prihodkov in se tako zagotovilo uravnoteženje javnih
financ.
zmanjšanja administrativnih ovir; s čimer bi se postopno doseglo preglednejši, jasnejši
in enostavnejši davčni sistem, ki je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja
lažjo uporabo predpisa in večjo pravno varnost davčnih zavezancev, manj
obremenjuje gospodarstvo, zato vpliva na konkurenčnost, predvsem pa prispeva k
prostovoljnemu plačevanju davkov, zmanjšuje stroške davčnega zavezanca in
davčnega organa. Znotraj tega cilja Vlada na eni strani pripravlja nov Zakon o
trošarinah, ki je že v zakonodajnem postopku. Z določbami zakona se odpravljajo
administrativne obveznosti na področju, kjer so ocenjena tveganja za nedovoljena
ravnanja nizka (odprava rednega mesečna vlaganja obračunov trošarine, uvedba
vlaganja zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki, poenostavitev prijave in
odjave v evidenco trošarinskih zavezancev, odprava obveznosti pečatenja tovorkov,
itd.). Obenem pa zakon prinaša tudi nove ureditve, ki poenostavljajo postopke in so
ugodnejši za davčne zavezance, s čimer se zagotavlja lažja uporaba predpisa in večja
pravna varnost zavezancev, obenem pa manj obremenjuje gospodarstvo, kar vpliva
na konkurenčnost in prispeva k prostovoljnemu plačevanju davkov. Na drugi strani se
pripravlja nov paket poenostavitev v okviru Zakona o davčnem postopku z nekaterimi
pomembnimi rešitvami na tem področju (predizpolnjen obračun prispevkov za socialno
varnost, zamik roka plačila za plačilo prispevkov, prenove obrestovanja v vseh fazah
(ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti - obrestna mera se povišuje s fazo
neizpolnjevanja
obveznosti,
poenostavitve
vodenja
postopkov
davčnega
inšpekcijskega nadzora ter učinkovitosti davčne izvršbe ter druge sistemske
spremembe);
izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev; predlog sprememb v smeri odprave
ugotovljenih anomalij obstoječega sistema in povečanja zaupanja v njegovo
pravičnost, predvsem pa želi Vlada s tem odpraviti možnost izogibanja plačilu javnih
dajatev in povečanje horizontalne pravičnosti.

Največji delež v državnem proračunu zbranih prihodkov se nameni za financiranje
pokojninskega varstva, izobraževanja in športa, servisiranja javnega dolga in socialne varnosti.
Poleg ukrepov in izboljšav na stani prihodkov se vlada zaveda tudi pomena ukrepanja na
strani odhodkov, tako v smeri izboljšanja njihove strukture kot učinkovitosti.
Vir: MF

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami
Vlada RS je sprejela stališče RS k Sporočilu Evropske komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Akcijski načrt EU za boj
proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami.
Slovenija podpira ta akcijski načrt, ki ga je pripravila Komisija. Slovenija se strinja, da je za
učinkovit boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami potreben usklajen čezsektorski
pristop z ukrepi na vseh ravneh, zato morajo EU in države članice vprašanja nezakonite
trgovine obravnavati skupaj z uporabo obstoječe EU ter nacionalne zakonodaje in institucij.
Prav tako Slovenija podpira prioritetna področja akcijskega načrta, zlasti aktivnosti vezane na
ozaveščanje in nadzor ter izvajanje drugih ukrepov preprečevanja nezakonite trgovine, kar bo
poudarek za izvajanje na nacionalni ravni in tudi vključeno v delo Medresorske delovne
skupine za preprečevanje nezakonite trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in

rastlinskimi vrstami, ki vključuje policijo, carino, inšpekcijo in upravne organe Ministrstva za
okolje in prostor.
Slovenija podpira tudi Sklepe Sveta, ki so bili pripravljeni kot odziv na navedeni akcijski načrt.
Vir: MOP

Memorandum med Agencijo RS za okolje in Meteorološko službo v Bosni in
Hercegovini
Vlada RS se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o
sodelovanju na področju meteorologije, hidrologije, seizmologije in s tem povezanih področij
med Agencijo RS za okolje (ARSO) in Meteorološko službo v Bosni in Hercegovini, ki jo
enakovredno zastopata Federalni hidrometeorološki zavod Bosne in Hercegovine in Republiški
hidrometeorološki zavod Republike Srbske.
Predlog memoranduma, katerega glavni namen je vzpostavitev učinkovitejšega medsebojnega
sodelovanja na področju operativne in raziskovalne meteorologije, hidrologije in seizmologije,
ki bo v obojestransko korist, je pripravljen na pobudo bosanske strani. ARSO ima že sklenjen
podoben Memorandum s hrvaškim Državnim hidrometeorološkim inštitutom (DHMZ).
Vir: MOP

Vlada je sprejela predlog sklepa Sveta o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno
bivanje med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki
Vlada RS je sprejela predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni
uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki o odpravi vizumske
obveznosti za kratkoročno bivanje.
Pogajanja z Marshallovimi otoki so se začela 17. decembra 2014 in so bila izvedena z
izmenjavo pisem. Med nadaljnjimi izmenjavami je bilo doseženo soglasje o vseh vidikih. Glavni
pogajalci so z izmenjavo pisem sporazum parafirali 11. decembra 2015 (Marshallovi otoki) in
13. januarja 2016 (Unija). Države članice so bile obveščene na seji Delovne skupine Sveta za
vizume 18. januarja 2016.
Sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Marshallovih otokov omogoča potovanje
brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem
obdobju.
Vir: MZZ

Vlada je sprejela predlog sklepa Sveta o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno
bivanje med Evropsko unijo in Tuvalujem
Vlada RS je sprejela predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni
uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za
kratkoročno bivanje.
Pogajanja s Tuvalujem so se začela 19. novembra 2014. Med tem sestankom je bil osnutek
besedila v celoti pregledan in med nadaljnjimi izmenjavami je bilo doseženo soglasje o vseh
vidikih. Glavni pogajalci so sporazum parafirali 8. oktobra 2015 v Bruslju. Države članice so
bile obveščene na seji delovne skupine Sveta za vizume 26. oktobra 2015.
Sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Tuvaluja omogoča potovanje brez
vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem
obdobju.

Vir: MZZ

Vlada je sprejela predlog sklepa Sveta o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno
bivanje med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki
Vlada RS je sprejela predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni
uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti
za kratkoročno bivanje.
Pogajanja s Salomonovimi otoki so se začela 19. novembra 2014 Med tem sestankom je bil
osnutek besedila v celoti pregledan in med nadaljnjimi izmenjavami je bilo doseženo soglasje
o vseh vidikih. Glavni pogajalci so sporazum parafirali 13. novembra 2015 v Bruslju. Države
članice so bile obveščene na seji delovne skupine Sveta za vizume 7. decembra 2015.
Sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Salomonovih otokov omogoča
potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180dnevnem obdobju.
Vir: MZZ

Vlada je sprejela predlog sklepa Sveta o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno
bivanje med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije
Vlada RS je sprejela predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni
uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije o odpravi
vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.
Pogajanja z Mikronezijo so se začela 17. decembra 2014 in so bila izvedena z izmenjavo
pisem. Med nadaljnjimi izmenjavami je bilo doseženo soglasje o vseh vidikih. Glavni pogajalci
so z izmenjavo pisem sporazum parafirali 16. decembra 2015 (Mikronezija) in 13. januarja
2016 (Unija). Države članice so bile obveščene na seji delovne skupine Sveta za vizume 18.
januarja 2016.
Sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Mikronezije omogoča potovanje brez
vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem
obdobju.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte
državne meje
Vlada RS je določila Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in
Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava,
sklenjene na Brdu pri Kranju 22. januarja 2016.
Po regulaciji struge mejnega potoka Ledava na tem odseku slovensko-madžarske državne
meje sedaj mejna črta v naravi poteka deloma po strugi deloma pa po ozemlju ene ali druge
pogodbenice. To pa otežuje dostopnost in obdelovanje zemljišč ob državni meji in vzdrževanje
nasipov ob regulirani strugi potoka. Na zasedanjih mešane slovensko madžarske komisije za
vzdrževanje državne meje je bilo zato kot tudi zaradi lažjega vzdrževanja državne meje kot
običajen ukrep v takih primerih predlagano, da se črta državne meje s posebno pogodbo na
tem delu ponovno pomakne na sredino struge vodotoka. Pri tem bo prišlo do zamenjave
manjših delov državnega ozemlja pogodbenic v enaki izmeri, brez škode za katerokoli
pogodbenico.

Pogodba bo omogočila tudi lažje vzdrževanje državne meje (vidnost mejne črte, postavljanje
mejnih oznak).
Pogodbo sta na Brdu pri Kranju 22. januarja 2016 podpisala slovenski zunanji minister Karl
Erjavec in madžarski notranji minister Sándor Pintér ob skupnem zasedanju vlad obeh držav.
Vir: MZZ

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Kazahstan
Vlada RS je določila besedilo Predloga o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih
utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, sklenjene v Astani 10. marca
2016.
Mednarodna dvojna obdavčitev, ki je posledica prekrivanja davčnih zakonodaj različnih držav,
zavira mednarodno gospodarsko sodelovanje. Njen nastanek je najbolje preprečiti s
sklepanjem dvostranskih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki so danes običajen
način mednarodnega dogovarjanja o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj. S konvencijami se odpravljajo davčne ovire pri trgovanju in investiranju med
državami, ki konvencijo sklenejo, ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Konvencija prek
različnih mehanizmov omogoča odpravo dvojnega obdavčevanja, povečuje varnost davčnih
zavezancev, preprečuje davčne utaje in davčno diskriminacijo ter omogoča izmenjavo
informacij za davčne namene in reševanje davčnih sporov.
Konvencijo s protokolom sta 10. marca 2016 v Astani podpisala mag. Primož Šeligo, izredni in
pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Kazahstan, s sedežem v Moskvi in
Bahit Sultanov, minister za finance Republike Kazahstan.
Vir: MZZ

Poročilo ministra za zunanje zadeve Državnemu zboru v skladu z Deklaracijo o zunanji
politiki Republike Slovenije
Vlada RS se je seznanila s Poročilom ministra za zunanje zadeve Državnemu zboru Republike
Slovenije v skladu z Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije in ga posredovala
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Deklaracija o zunanji politiki RS, sprejeta 10. julija 2015, določa, da minister za zunanje
zadeve v imenu Vlade Republike Slovenije Državnemu zboru letno predstavi Oceno o razvoju
mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje
in prednostne naloge Deklaracije o zunanji politiki RS in Strategije zunanje politike RS.
Vir: MZZ

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem dogovoru na področju zračnih
prevozov z Vlado Države Katar in Vlado Združenih arabskih emiratov
Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o nameravanem dogovoru med
letalskim organom Vlade Republike Slovenije in Vlade Države Katar ter Vlade Združenih
arabskih emiratov o sodelovanju na področju zračnih prevozov, ki bodo predmet nadaljnjih
pogovorov.
Vir: MzI

Soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva
Vlada RS je sprejela sklep, s katerim Republika Slovenija kot ustanovitelj Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti podaja soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt Demonstracijsko/pilotna izvedba energetske
prenove stavbe »Nastanitveni objekt CŠOD, Ribčev laz 43, 4265 Bohinjsko jezero, številka
stavbe 139« in izvedbo navedenega projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je javni zavod ustanovljen za opravljanje strokovnih in
organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, ustvarjanjem v raziskovalno delo in
kulturne dejavnosti mladine ter za izvajanje delov programa, ki se opravlja kot javna služba na
področju vzgoje in izobraževanja, namerava izvesti energetsko sanacijo objekta Doma Bohinj,
ki je v njenem upravljanju. Za to potrebuje soglasje ustanovitelja Vlade RS.
Predlagani projekt je izvedba energetske sanacije objekta Doma Bohinj, ki je javna stavba. Cilj
projekta je izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem
zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje objekta Dom Bohinj. S tem bodo
doseženi tudi boljši pogoji toplotnega udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za obiskovalce
in zaposlene.
Vir: MIZŠ

Vlada imenovala Damjano Pečnik za državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo
Vlada RS je na današnji seji s 1. junijem 2016 za državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo
imenovala gospo Damjano Pečnik.
Damjana Pečnik je diplomirana umetnostna zgodovinarka z opravljenim strokovnim izpitom s
področja konservatorstva. Vrsto let je službovala na Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, najprej kot konservatorka, kasneje kot vodja oddelka za konservatorstvo in
pomočnica direktorja Restavratorskega centra. Opravljala je več vodstvenih funkcij, tako na
Zavodu kot tudi na Ministrstvu za kulturo. V svoji poklicni karieri konservatorke je vodila kar
nekaj uspešnih prenov grajske in druge arhitekture v Sloveniji in sodelovala pri številnih
odmevnih konservatorsko-restavratorskih projektih: prenova gradov Jablje, Snežnik in Strmol,
cerkev sv. Luka v Spodnjih Praprečah, ljubljanska stolnica idr.
Vir: MK

Vlada imenovala mag. Boruta Franjga za člana sveta javnega zavoda Muzej novejše
zgodovine Slovenije
Vlada RS je na današnji seji za člana sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine
Slovenije imenovala mag. Boruta Franjga, hkrati pa njegovo željo razrešila na dosedanjega
člana sveta mag. Damjana Cotiča.
Vir: MK

Vlada imenovala Medresorsko delovno skupino za izdelavo temeljnega dokumenta za
načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči ob nesrečah
Medresorska delovna skupina je bila imenovana skladno z Resolucijo o nacionalnem
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009–2015, in sicer na podlagi
76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 10. člena Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Ob večjih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz itn., ki jih povzročijo naravne sile, in
drugih nesrečah, kot so požar, nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, je sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tisti, ki poskrbi za pomoč prebivalcem, njihovo
zaščito ter reševanje ljudi in premoženja.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je leta 2009 pridružila evropskemu
projektu Evropska mreža za travmatski stres (angl. The European Network for Traumatic
Stress – TENTS 2009). Med rezultati tega projekta so bile Smernice za psihosocialno oskrbo
po velikih nesrečah, ki smo jih privzeli kot izhodišče slovenskih smernic za psihosocialno
pomoč po večjih nesrečah.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da je nacionalne smernice treba uvesti tudi v Sloveniji, in
sicer s temeljnim dokumentom za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne
pomoči ob nesrečah. Nacionalne smernice so namenjene organizatorjem in izvajalcem
psihosocialne pomoči po večjih nesrečah, da bi na podlagi skupnega načrtovanja delovali bolj
koordinirano in organizirano kot do zdaj. K temu bi pripomogla skupna usposabljanja in vaje.
Kot izhodišče za razpravo o Temeljnem dokumentu za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje
psihosocialne pomoči ob nesrečah je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
izdelala Smernice za psihosocialno pomoč prebivalcem ob nesrečah in Smernice za
psihološko pomoč reševalce v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Delovna
skupina bo oboje smernice preučila, smiselno dopolnila in nadgradila z vidika sodelujočih
ministrstev in organizacij v novem dokumentu.
Vir: MO

Vlada na današnji seji imenovala Lorelo Dobrinjo za novo vršilko dolžnosti Javnega
zavoda Kobilarna Lipica
Vlada RS je danes na redni seji sprejela sklep, da se z mesta dosedanjega vršilca dolžnosti
direktorja razreši Boštjana Bizjaka in za novo vršilko dolžnosti direktorice imenuje Lorelo
Dobrinjo.
Dobrinja, po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica, je bila kot dosedanja članica Uprave
Istrabenz turizem, d.d. zadolžena za področje vodenja investicij. Pred tem pa je, v obdobju med
letom 2015 in 2016, v tej družbi opravljala funkcijo predsednice uprave.
Imenovana vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda Kobilarna Lipica je dolgoletne izkušnje
z delom v turizmu med drugim pridobila tudi kot članica nadzornega sveta Turističnega
združenja Portorož g.i.z., kot članica upravnega odbora Turistično gostinske zbornice Slovenije
in kot članica odbora sekcije za turizem pri Združenju delodajalcev Slovenije.
Vir: MGRT

